
PeRSONAL CARe

A solução perfeita



Produto
Denominação 

Química
INCI Name

CAS 
Number

Propriedades Aplicações Aparência

IPM
Miristato de 
Isopropila

Isopropyl 
Myristate

110-27-0

Emoliente, dispersante, diluente 
para fragâncias, solubilizante para 
princípios ativos. Substituto de 
óleo mineral

Cremes, loções, óleos 
corporais, pomadas, 
cremes para cabelo, 
protetores solar, batons

Líquido 
incolor

IPP
Palmitato de 
Isopropila

Isopropyl 
Palmitate

142-91-6

Emoliente, dispersante, diluente 
para fragâncias, solubilizante para 
princípios ativos. Substituto de 
óleo mineral

Cremes, loções, óleos 
corporais, pomadas, 
cremes para cabelo, 
protetores solar, batons

Líquido 
incolor

CP Palmitato de Cetila Cetyl Palmitate 540-10-3

Proporciona emoliência, 
maciez, espalhamento em 
emulsões cosméticas, doador de 
consistência em cremes e loções 

Cremes, loções, 
pomadas, cremes para 
cabelo, protetores 
solar, batons

Pó branco

OP
Palmitato de 2-Etil-
Hexanol (Octila)

2-Ethyl Hexyl 
Palmitate

29806-73-3

Emoliente para cremes e loções, 
dispersante para pigmentos e 
maquiagens, baixa viscosidade. 
Substituto de óleo mineral

Cremes, loções,  
óleos corporais,  
protetores solar

Líquido 
incolor

OS
Estearato de 2-Etil-
Hexanol (Octila)

2-Ethyl Hexyl 
Stearate

22047-
49-0

Emoliente para cremes e loções, 
dispersante para pigmentos e 
maquiagens, baixa viscosidade. 
Substituto de óleo mineral

Cremes, loções,  
óleos corporais,  
protetores solar

Líquido 
incolor

BS
Estearato de 
N-Butila

Butyl Stearate 123-95-5

Emoliente, umectante, agente 
espessante e de espalhamento. 
Proporciona toque macio e 
sedoso à pele sem deixá-la 
gordurosa. Plastificante em 
esmaltes e solubilizante para 
fragâncias e pigmentos

Cremes, loções, 
protetores solar, 
batons, esmaltes, 
produtos para  
colorir cabelo

Líquido 
incolor

GMS
Monoestearato de 
Glicerila

Glyceryl Stearate 31566-31-1
Emulsionante, estabilizante de 
emulsões, emoliente, doador 
de viscosidade e opacificante

Cremes, loções, 
protetores solar, 
shampoos, 
condicionadores

Escama de 
cor branca

GMS-AE
Monoestearato de 
Glicerila AUTO-
EMULSIONÁVEL

Glyceryl Stearate 
SE

11099-07-3

Cera auto-emulsionante de 
carater aniônico que facilita a 
preparação de cremes e loções. 
Pode ser usado em associação 
com outros emulsionantes

Cremes, loções, 
protetores solar, 
shampoos, 
condicionadores

Escama 
de cor 
branca a 
levamente 
amarelada

GMO
Monooleato de 
Glicerila

Glyceryl Oleate 25496-72-4

Efetivo emulsionante para 
emulsões do tipo W/O. 
Proporciona espalhamento na 
formulação em cremes e loções 

óleos de banho
Líquido 
amarelado

EGMS
Monoestearato de 
Etilenoglicol

Glycol Stearate

111-60-4

Perolizante e opacificante em 
processo de shampoos a quente. 
Emulsionante auxiliares em 
cremes e loções

Shampoos perolado ou 
opaco, cremes e loções, 
sabonetes líquidos, géis 
para banho e outros

Escama de 
cor branca

EGMS-V
Monoestearato de 
Etilenoglicol Vegetal

Glycol Stearate 
Vegetable 

EGDS
Diestearato de 
Etilenoglicol

Glycol Distearate 

627-83-8

Perolizante e opacificante em 
processo de shampoos a quente. 
Emulsionante auxiliares em 
cremes e loções

Shampoos perolado ou 
opaco, cremes e loções, 
sabonetes líquidos, géis 
para banho 

Escama de 
cor branca

EGDS-V
Diestearato de 
Etilenoglicol Vegetal

Glycol Distearate 
Vegetable 

S-80
Monooleato de 
Sorbitan

Sorbitan Oleate 1338-43-8

Efetivo emulsionante para 
emulsões do tipo W/O. 
Proporciona espalhamento na 
formulação em cremes e loções 

óleos de banho
Líquido 
amarelado

EMULCHEM®

ÉSTErES DE ÁCIDOS GrAXOS
FATTY ACID ESTERS 

Ésteres de ácidos graxos de elevada pureza, especialmente sintetizados para formulações 
de cremes, loções cremosas e ungüentos, utilizados na indústria cosmética e farmacêutica 
como emolientes, co-emulsionantes, agentes de consistência e opacificantes.
High purity fatty acids esters, specially designed to be used in body and hair care formulations, such as hair 
treatment creams, body lotions, ointments, within the personal care, cosmetics & fragrances as well as in the 
pharmaceutical industries, as emollients, emulsifiers or co-emulsifiers, consistency agents, flavor & fragrances 
solubilizers, opacifying agents. 
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Produto
Denominação 

Química
INCI Name

CAS 
Number

Propriedades Aplicações Aparência

16-25
Cloreto de Cetil 
Trimetil Amônio

Cetrimonium 
Chloride

11202-7
Tensoativo catiônico, agente 
condicionante, antiestático, 
emulsionante

Condicionadores, loções, 
máscaras para cabelo, 
cremes para cabelo

Líquido 
incolor

16-29

16-50

18-25
Cloreto de 
Estearalcônio

Stearalkonium 
Chloride

122-19-0
Agente antiestático, 
condicionante  e umectante

Cremes e loções, 
condicionadores, 
máscaras de tratamento 
capilar, protetores solar

Pasta

18-85 Pó  

22-25
Cloreto de Behenyl 
Trimetil Amônio

Behentrimonium 
Chloride

17301-53-0
Agente antiestático, 
condicionante  e umectante

Condicionadores, 
máscaras de tratamento 
capilar, leave-in, loções, 
produtos infantis

Pasta

Produto
Denominação 

Química
INCI Name

CAS 
Number

Propriedades Aplicações Aparência

DC-60 Dietanolamida 
de Ácidos Graxos 
de óleo de Coco 
-PKO

Cocamide DEA 
/ Palm Kernel 
Amide DEA

68603-42-9 
73807-15-5

Agente espessante, 
sobreengordurante, 
estabilizante de espuma

Sabonetes Líquidos, 
shampoos, banhos  
de espuma

Líquido 
viscoso

DC-80

DC-90

MC-80

Monoetanolamida 
de Ácidos Graxos 
de óleo de Coco 
-PKO

Cocamide MEA 
/ Palm Kernel 
Amide MEA

61140-00-1 
92201-29-1

Estabilizador de espuma, 
doador de viscosidade

Shampoos, sabonetes 
líquido, banhos de 
espuma

Escama de 
cor branca

LINQUAD®

QUATErNÁrIOS DE AMÔNIO
QUATERNARY AMMONIUM

LINKAMID®

ALCANOLAMIDAS DE óLEOS VEGETAIS
RENEWABLE VEGETABLE FATTY ACIDS

Tensoativos catiônicos especialmente sintetizados para cremes condicionadores, cremes de enxague, 
cremes rinses e máscaras capilares com propriedades anti-estáticas. Utilizados em produtos para pele 
como emulsionantes e antiestáticos conferindo toque sedoso e macio na formulação de loções e 
cremes. Compatíveis com tensoativos não iônicos e anfotéricos. | High purity and quality cationic surfactants 
specially designed to be used in hair conditioning creams, rinse off products, hair treatment creams with antistatic properties, promoting 
higher softness and combability to the hair. Also used in body care products as emulsifiers and antistatic agents promoting a sense of silky 
and soft touch to the body care formulations. Compatible with non ionic and amphoteric surfactants.

Alcanolamidas de ácidos graxos vegetais com excelentes propriedades espessantes, 
sobreengordurantes, estabilizadores de espuma, solubilizantes de essências e agentes de espuma 
amplamente utilizados nas formulações de shampoos. Renewable vegetable fatty acids alkanolamides used 
as co-surfactants with excellent thickening properties, refatting natural skin barrier, as fragrances and oily actives 
solubilizers and foam stabilizing agents in a wide number of formulations, such as shampoos, liquid soaps, among others.



Produto
Denominação 

Química
INCI Name

CAS 
Number

Propriedades Aplicações Aparência

LESS
Lauril Éter Sulfato 
de Sódio

Sodium Laureth 
Sulfate

3088-31-1
Poder de espuma, espessante, 
emulsificante, umectante

Sabonetes Líquidos, 
shampoos, banhos de 
espuma

Líquido 
incolor

SLA

Associação de Lauril 
Éter Sulfosuccinato 
de Sódio com Lauril 
Éter Sulfato de Sódio

Sodium Laureth 
Sulfate / 
Disodium Laureth 
Sulfossuccinate 

68891-38-3 
68815-56-5

Baixa irritabilidade, alto poder 
de espuma

Shampoos infantis e 
banhos de espuma

Líquido 
incolor

BP
Base Perolizante a 
Frio (30%)

Sodium Laureth 
Sulfate / Glycol 
Distearate /
Glycol Stearate /
Cocamide MEA / 
Cocamidopropyl 
Betaine

3088-81-1
111-60-4
627-83-80
61140-00-1   
92201-29-1    
68-424-94-2

Asoociação de tensoativo 
aniônico com anfotérico. 
Doador de brilho pérola.

Shampoos e sabonetes 
líquidos perolados

Líquido 
incolor

SULFACT®

ANIÔNICOS
ANIONICS 

Produto
Denominação 

Química
INCI Name

CAS 
Number

Propriedades Aplicações Aparência

18-25

Associação de 
Cloreto de Estearil 
Dimetil-Benzil 
Amônio e Álcool 
Ceto-Estearílico

Association 
Stearalkonium 
Chloride and 
Cetearyl Alcohol

122-19-0 
67762-27-0

Agente antiestático, 
condicionante  e umectante

Cremes capilares Pasta

22-25

Associação de 
Cloreto de Behenyl 
Trimetil Amônio 
e Álcool Ceto-
Estearílico

Association 
Behentrimonium 
Chloride and 
Cetearyl Alcohol

17301-53-0 
67762-27-0

Tensoativo catiônico, agente 
antiestático, com excelentes 
propriedades condicionantes, 
recomendado para facricação 
de cosméticos capilares. 
Proporciona alinhamento dos 
fios, maciez e brilho aos cabelos.  

Condicionadores, 
máscaras de tratamento 
capilar, leave-in,  
loções capilar

Escama de 
cor branca

QUATERCHEM®

ASSOCIAçãO DE TENSOATIVOS
ASSOCIATION OF SURFACTANTS

Tensoativos aniônicos, agentes de espuma e de brilho pérola para formulações de shampoos, 
baby shampoos, shower gel e banhos de espuma transparentes ou perolados de alta qualidade. 
Anionic surfactants, foamy and pearly agents for a broad number of formulations, such as shampoos, baby shampoos, 
shower gels, bubble baths, either transparent or with pearly effect, high quality formulations.

 Associação de tensoativos catiônicos e não iônicos formulados para a fabricação de 
amaciantes têxteis, e no setor cosmético para cremes condicionadores capilares.
Association of cationics and non ionics surfactants designed to manufacture textile softeners and in cosmetic 
industry specially synthesized to conditioning creams. 



Tensoativos anfotéricos amplamente utilizados nas formulações de shampoos infantis, banhos 
de espuma e sabonetes líquidos, proporcionando baixa irritabilidade dérmica e ocular.
Highly versatile amphoteric surfactants, based on renewable vegetable fatty acids, stable in a wide range of 
pH and compatible with most of the raw materials used in personal care, perfumery & cosmetics formulations, 
widely used in baby shampoos, foam baths, liquid soaps, among others, providing lower skin and eye irritation 
as compared to traditional anionic surfactants.

Agentes condicionadores e antiestáticos de baixa irritabilidade, atuando como doadores de 
maciez, brilho e penteabilidade nas formulações de shampoos e condicionadores capilares.
Conditioning and antistatic agents, providing low irritability, softness, gloss and combability in formulation of 
shampoos and hair conditioners.

Produto
Denominação 

Química
INCI Name

CAS 
Number

Propriedades Aplicações Aparência

APD-18
Estearamidopropil 
Dimetilamina

Stearamidopropyl 
Dimethylamine

7651-02-7

Agente condicionante quando 
formulado em pH ácido, 
doador de viscosidade, atíssimo 
desembaraço, “Efeito Desmaia 
Cabelo”, penteabilidade à 
úmido e à seco, redução de 
frizz, evita o acúmulo estático 
(efeito Build-up), solúvel em 
água (silicone free).

Cremes e Loções, 
condicionadores, 
máscaras de tratamento 
capilar, cremes de 
pentear

Pó de cor 
branca a 
levemente 
amarelada

ANFOAMINE®

AMIDO-AMINAS
AMIDOAMINE

Produto
Denominação 

Química
INCI Name

CAS 
Number

Propriedades Aplicações Aparência

CAPB

Cocoamidopropil 
Betaína

Cocamidopropyl 
Betaine

61789-40-0

Agente doador de viscosidade, 
espessante, baixa irritabilidade, 
aumenta o poder de espuma 
proporcionando espuma rica 
e cremosa

Shampoos, sabonetes 
líquidos e banhos de 
espuma

Líquido 
levemente 
amarelado

AP-30

AP-42

AG-40
Coco Anfoacetato 
de Sódio

Sodium 
Cocoanphoacetate

90387-76-1
Condicionamento, espessante, 
poder de espuma, baixa 
irritabilidade

Shampoos, sabonetes 
líquidos e banhos de 
espuma

Líquido 
levemente 
amarelado

CB-30 Coco Betaína Coco Betaine 68424-94-2
Condicionamento, espessante, 
poder de espuma, baixa 
irritabilidade

Shampoos, sabonetes 
líquidos e banhos de 
espuma

Líquido 
Incolor

TF-30 Oleil Betaína Oleyl Betaine 25054-76-6

Biodegradável, doador de 
viscosidade, agente antiestático, 
baixa irritabilidade; compatível 
com tensoativos aniônicos, 
catiônicos e não iônicos 

Shampoos, sabonetes 
líquidos, loções, 
shampoos pet

Líquido 
amarelado

ANFOCHEM®

ANFóTErOS
AMPHOTERIC
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A solução perfeita

ChemAx Indústria e Comércio Ltda. 
r. Aparício Correia de Godoy, 78    Polo Indl. Jandira/Itapevi 
CEP 06693-805    Itapevi    SP    Brasil     
VeNDAS: 55 (11) 4772-7261
Fone 55 [11] 4772 7272   Fax 55 [11] 4772 7261
atendimento@chemax.com.br    www.chemax.com.br


